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Naturvernforbundet ber om meldeplikt på all hogst 
Formålet med dette brevet er å be Landbruks- og matdepartementet om på nytt vurdere å 
innføre meldeplikt for hogst. Bakgrunnen for dette er at Naturvernforbundet og andre har 
registrert en rekke ødeleggende hogster i biologisk viktige områder de senere årene. Det har 
skjedd til tross for at vi har fått et styrket lovverk for truede arter og naturtyper og at Norges 
internasjonale forpliktelser for bevaring av biologisk mangfold er styrket. 
 
Naturvernforbundet er bekymret for biologisk viktige områder samt truede og sjeldne 
naturtyper og arter i norske skoger. Halvparten av artene på rødlista finnes her, og mange av 
dem trues av skogbruksaktivitet. Allikevel har det de senere årene skjedd en rekke hogster i 
nettopp områder som er viktige for bevaring av slike naturverdier. Naturvernforbundet har 
særlig reagert på hogstene i Åbjøra og Gampedalen, men har også en rekke andre eksempler 
på hogst i nøkkelbiotoper. Vi viser til oppslag i Aftenposten 27. juni 2011 og vår henvendelse 
til Det Norske Veritas (29. 06. 2011) i forbindelse med sertifiseringen av Viken Skog  
 
Naturen i Norge er under press, men har fått bedre lovfestet beskyttelse gjennom 
naturmangfoldloven. Som bakgrunn for at Naturvernforbundet ønsker meldeplikt i skog 
ønsker vi spesielt å vise til prinsippene om kunnskapsgrunnlag (§8) og føre var (§9). 
Skogloven er ikke tilstrekkelig til å bevare sjeldne og truede naturverdier, det viser 
eksemplene over, og det er viktig at naturmangfoldloven fungerer for skog, siden så mye av 
naturmangfoldet finnes her. Meldeplikt for hogst er fullt mulig å gjennomføre og er blant 
annet innført i Sverige gjennom den svenske skogloven. Et annet viktig argument for 
meldeplikt er demokratiske hensyn, og rettighetene organisasjoner og privatpersoner har etter 
miljøinformasjonsloven til kunnskap om tilstand og prosesser, og til medvirkning i planer 
som angår miljøet.  
 
Beskyttelse av norsk skognatur må også sees i sammenheng med Norges internasjonale 
forpliktelser. På partsmøtet i Nagoya i 2010 ble det vedtatt 20 ambisiøse målsetninger som 
pålegger Norge å ta bedre vare på naturen. Blant disse er et mål om stans i miljøødeleggende 
subsidier. Dette må sees i sammenheng med de truede artene i norske skoger og Landbruks- 
og matdepartementets støtte til blant annet skogsbilveger. Disse subsidiene tar ikke føre var –
hensyn og Naturvernforbundet mener at de må legges ned.   



 

 

 
Naturvernforbundet ber med dette Landbruks- og matdepartementet om å vurdere å innføre 
meldeplikt for hogst i skog gjennom en forskrift til skogloven. Vi ber også om et møte med 
politisk ledelse i departementet for å diskutere meldeplikt sett i lys av utfordringen med å 
bevare naturmangfoldet i norske skoger og hvordan departementet best kan bidra til dette.  
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